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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування» для вступу на навчання за 

освітнім ступенем бакалавр розроблена на підставі Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 

15.10.2015 №1085 «Положення про приймальну комісію вищого навчального 

закладу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 р. за 

№1353/27798, наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 №1274 

«Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2021 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

09.12.2020 р. за №1225/35508, Правил прийому на навчання до Національної 

академії статистики, обліку та аудиту в 2021 році, затверджених Вченою радою 

Академії, протокол від 24.12.2020 №3, Положення про приймальну комісію 

Національної академії статистики, обліку та аудиту, затвердженого Вченою 

радою Академії, протокол від 24.12.2020 №3. 

Згідно з вимогами до прийому студентів для підготовки за освітнім 

ступенем бакалавр на основі фахової передвищої освіти вступні фахові 

випробування здійснюються фаховими атестаційними комісіями.  

Метою проведення вступних випробувань є забезпечення конкурсних 

засад при зарахуванні в НАСОА на навчання для здобуття освітнього ступеня  

бакалавра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

шляхом виявлення рівня підготовленості абітурієнтів з теорії фінансів, 

банківської справи та страхування.  

Предметом фахових вступних випробувань є знання та вміння, набуті 

студентами при вивченні теоретичних основ фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Завданнями фахового вступного випробування є: перевірка розуміння 

студентами програмного матеріалу дисциплін професійної підготовки; 

оцінювання здібності студента до творчого використання набутих знань; аналіз 

вміння студента сформувати власне ставлення до конкретних проблем сучасної 

фінансової сфери. 

Вступні фахові випробування проводяться в усній формі.  

При підготовці до вступних фахових випробувань абітурієнтам 

рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці 

програми. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів 

Відмінність категорій фінансів та грошей. Складові фінансових відносин. 

Об’єкт та предмет фінансів. Фінанси як економічна та історична категорія.  

Суть фінансових відносин у формуванні системи розподілу ВВП. 

Характеристика суб`єктів і об'єктів фінансових відносин, існуючих природних 

протиріч та методів їх подолання. Фінансові категорії і їх взаємозв’язок з 

іншими економічними категоріями. 

Призначення і роль фінансів. Основні завдання фінансів і вплив їх 

виконання на розвиток економіки.  

Функції фінансів як характеристика їх сутності і призначення. Зміст 

розподільної функції: характеристика розподілу і перерозподілу створеної 

вартості, перетворення первинних доходів в доходи кінцевого споживання. 

Зміст контрольної функції. Взаємозв’язок розподільної та контрольної функцій. 

Дискусійні питання щодо функцій фінансів. 

Моделі фінансових відносин. Вплив моделей розподільних відносин на 

розвиток суспільного виробництва, приріст фінансових ресурсів, забезпеченість 

відтворювального процесу, структурну перебудову суспільного виробництва, 

гармонізацію інтересів суб`єктів економіки.  

 

Тема 2. Генезис та еволюція фінансів 

Об’єктивні передумови виникнення фінансів, їх специфічні ознаки і 

необхідність реалізації в умовах товарного виробництва.  

Етапи еволюції фінансів. Їх особливості, закономірності розвитку та 

характерні відмінності. Еволюція фінансової системи України. 

 

Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки 

Етапи історичного розвитку світової фінансової науки. Меркантилісти, 

класична та неокласична школи, учення Кейнса та неокейнсіанство, 

кейнсіансько-неокласичний синтез, монетаризм. Грошове правило Фрідмена. 

Розвиток фінансової науки Росії. Найбільш значущі автори фінансових 

праць минулого та сучасності. Історичний розвиток фінансової науки України. 

 

ТЕМА 4. Фінансова система 

Поняття та характеристика фінансової системи та теоретичні основи її 

побудови. Структурна побудова її складових елементів, особливості 

централізованих і децентралізованих ланок фінансової системи. 

Взаємовідносини між окремими сферами та ланками фінансової системи. 

Поняття внутрішньої та організаційної будови фінансової системи. 

Управління фінансовою системою, функції і завдання органів та 

інститутів фінансового управління, характеристика інфраструктури фінансової 

системи. 
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Роль фінансової системи у забезпеченні економічного зростання держави. 

Удосконалення системи управління фінансами. 

 

Тема 5. Фінансове право і фінансова політика 

Фінансове право та фінансове законодавство. Його місце в фінансовій 

системі країни, значення та завдання.  Фінансове законодавство України. 

Фінансова політика – складова економічної та соціальної політики 

держави. Завдання та принципи фінансової політики. Поняття стратегії і 

тактики в фінансовій політиці. 

Види та типи фінансової політики. Складові фінансової політики. 

Передумови ефективності фінансової політики. Фінансова політика в умовах 

фінансової кризи. 

Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових 

відносин. Структура фінансового механізму. 

Фінансове планування і прогнозування, принципи, методи, завдання. 

Фінансові норми і нормативи, ліміти та резерви, фінансові стимули і санкції. 

Фінансовий контроль, його зміст та призначення. Види, форми і методи 

фінансового контролю. Суб’єкти фінансового контролю в Україні. 

 

Тема 6 . Податки, податкова система 

Виникнення податків. Економічна необхідність і сутність податків, 

основні форми платежів до бюджету. 

Функції податків і їх роль у забезпеченні збалансованості фінансових 

потоків і створенні умов для розвитку економіки. 

Елементи оподаткування та класифікація податків. Прямі і непрямі 

податки, їх принципова відмінність і роль у формуванні податкового 

навантаження на суб`єкти економіки. 

Податкова система України: структурна побудова і етапи становлення, 

основні вимоги до функціонування. Склад та принципи побудови. 

Характеристика основних форм оподаткування і спрямованості їх дії. 

Непряме оподаткування: закордонний досвід застосування податку на 

споживання (ПДВ, податку з продажу та податку з реалізації). Економічні 

наслідки для економіки України використання податку на додану вартість. 

Пряме оподаткування. Характеристика податку на прибуток та 

прибуткового податку з громадян: порядок та процедура їх визначення в 

Україні і за кордоном, наслідки дії. 

Податки, регулюючі рух товарів: акцизний податок, мито. Порядок 

оподаткування, призначення, досвід застосування. 

Податкова служба, її роль, функції, права та обов’язки. Напрями 

реформування податкової системи України.  

 

Тема 7. Бюджет. Бюджетна система 

Бюджет як економіко-правова категорія. Місце і значення бюджету в 

загальній системі фінансових відносин. Розподільча і контрольна функції 

бюджету. Роль бюджетного планування в діяльності держави. 
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Бюджетна система, основи її побудови та принципи організації. 

Характеристика бюджетної системи за структурною побудовою та 

призначенням її складових елементів. Міжбюджетні відносини. Розподіл 

доходів і витрат між ланками бюджетної системи. Поняття закріплених і 

регульованих доходів. Субсидії, субвенції, дотації, їх значення у збалансуванні 

бюджетів різних рівнів. 

Бюджетний процес. Поняття бюджетного процесу, його основні 

елементи. Організація бюджетного планування. Порядок складання, розгляду й 

затвердження проектів державного і місцевих бюджетів. Проблеми бюджетного 

планування і бюджетного регулювання та шляхи їх вирішення. 

Практика виконання доходної і видаткової частини державного і 

місцевих бюджетів України. 

Бюджетні права державних органів законодавчої і виконавчої влади. 

Концепції побудови бюджетної політики. Характеристика бюджетної 

політики в Україні, економічна необхідність забезпечення збалансованого 

бюджету. 

 

Тема 8. Бюджетний дефіцит. Доходи і видатки державного бюджету 

Бюджетний дефіцит. Поняття і причини виникнення. Види та наслідки 

бюджетного дефіциту. Необхідність скорочення і можливі джерела покриття.  

Економічна сутність доходів і видатків бюджету, їх структура за 

напрямами формування. Форми і методи залучення коштів у бюджет, 

характеристика джерел їх утворення. Класифікація бюджетних доходів і витрат. 

Характеристика доходної частини державного бюджету України за 

обсягом і структурою. Податкові та неподаткові надходження, їх склад і 

структура, офіційні трансферти. 

Видатки державного бюджету, їх класифікація. Основні напрями 

використання бюджетних коштів. Функціональна, відомча, економічна та 

програмна структури видатків. Поточні та капітальні видатки. Характеристика 

видаткової частини державного бюджету України, достатності передбачених в 

ній коштів на розвиток соціальної сфери (культуру, науку, освіту, медицину), 

виробничі потреби, оборону і державне управління. 

 

Тема 9. Державний кредит 

Економічна сутність державного кредиту, його роль у формуванні 

додаткових фінансових ресурсів держави і покритті бюджетного дефіциту. 

Відмінність державного кредиту від банківського. 

Форми державного кредиту. Класифікація державних позик. Внутрішній і 

зовнішній державний кредит, розвиток міжнародного і умовного 

(гарантованого) державного кредиту. 

Форми внутрішнього державного кредиту. Класифікація державних 

внутрішніх позик. Обертання частки вкладів у державний кредит. Гарантовані 

позики як форма умовного державного кредиту. 

Державний борг, економічна сутність, причини виникнення і наслідки 

зростання. Капітальний і поточний державний борг, джерела його погашення. 
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Боргова залежність держави, її критичний рівень. Вплив державного боргу на 

фінансовий стан держави. 

Характеристика темпів зростання зовнішнього і внутрішнього боргу 

України і сучасна концепція управління державним боргом. 

 

Тема 10. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове 

вирівнювання 

Сутність місцевих фінансів, їх склад і роль в реалізації політики 

зміцнення економічної самостійності регіонів. 

Фінансові ресурси місцевого самоврядування: економічна база (природні 

ресурси, муніципальна власність, місцеве господарство) та канали поповнення 

(податкові надходження). 

Місцеві бюджети та їх роль у бюджетній системі держави. Структура 

доходів та видатків місцевих бюджетів.  

Загальнодержавні податки і збори, закріплені за місцевими бюджетами. 

Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів. 

Характеристика неподаткових надходжень у місцеві бюджети. Проблеми 

достатності доходів місцевих бюджетів і способи їх розв’язання. Міжбюджетні 

трансферти, їх види. 

Видатки місцевих бюджетів, методи їх планування і соціально-

економічна спрямованість. Обов’язкові та факультативні видатки. Розподіл 

видатків за рівнями бюджетної системи. 

Позички місцевих рад, бюджет розвитку місцевих бюджетів. 

Позабюджетні кошти і валютні надходження, джерела формування і 

напрями використання, значення у вирішенні завдань розвитку регіонів. 

Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності. 

 

Тема 11. Соціальні позабюджетні фонди 

Необхідність створення та призначення системи фондів цільового 

призначення. Їх класифікація. Принципи організації державних цільових 

фондів. 

Загальнодержавні соціальні фонди та їх призначення для забезпечення 

системи соціального страхування. 

Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування 

на випадок безробіття. Повноваження та функції фондів. Джерела формування 

доходів та напрями використання коштів. 

Пенсійна реформа в Україні. 

Тимчасові загальнодержавні фонди цільового призначення. Цільові 

фонди місцевих органів влади. 
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Тема 12. Фінанси суб’єктів господарювання 

Сутність фінансів підприємств, їх функції та основи організації. 

Характеристика грошових потоків на підприємстві і процес формування 

фінансового результату.  

Фінансові ресурси підприємств, їх склад і класифікація, джерела 

утворення і напрями використання. Класифікація доходів та витрат 

підприємства. Поняття фінансового левереджу (важеля). 

Оборотні кошти підприємств: економічна суть, джерела утворення, сфера 

застосування. Основні засоби виробництва, їх вартісна оцінка, порядок 

відтворення, економічне значення амортизаційних відрахувань. 

Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг, її утворення і розподіл. 

Характеристика результату фінансової діяльності. Чистий прибуток. Фактори 

формування прибутку: обсяги виробництва, ціна, собівартість. Розподіл 

прибутку. Фонди грошових коштів, що формуються за рахунок прибутку: фонд 

нагромадження, фонд споживання, резервний фонд. 

Принципи організації фінансової діяльності підприємств, форми 

організації бізнесу. Особливості фінансових відносин на підприємствах різних 

форм власності й господарювання.  

Фінансова діяльність підприємства. Зміст і організація фінансової роботи. 

 

Тема 13. Фінанси домогосподарства 

Сутність фінансів домогосподарств (населення), характеристика суб’єктів 

відповідних фінансових відносин, перелік сімейних грошових фондів цільового 

призначення. 

Особливості реалізації фінансових відносин в сфері фінансів населення, 

характеристика важелів впливу держави на рівень доходів. 

Структура фінансових ресурсів населення, порядок їх утворення, 

співвідношення оплачуваних і неоплачуваних робіт в сім’ї. 

Характеристика доходної частини бюджету домогосподарств, номінальні 

і реальні доходи, мінімальний споживчий бюджет. 

Характеристика витратної частини бюджету домогосподарств, структура 

витрат, можливості утворення збережень 

 

Тема 14. Страхування і страховий ринок  

Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні 

безперервності суспільного виробництва. Особливості фінансових відносин у 

сфері страхування. Функції страхування. 

Форми й методи страхового захисту. Система страхових фондів. 

Класифікація страхування за об'єктами та за ознакою ризику. Принципи 

обов'язкового й добровільного страхування. Страхування майна юридичних і 

фізичних осіб, його види й форми. Страхування кредитних і фінансових 

ризиків, економічна необхідність, значення й види. Умови страхування 

кредитних і фінансових ризиків. Особисте страхування, його суть і значення в 

забезпеченні соціального захисту громадян. Види особистого обов'язкового й 

добровільного страхування. 
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Перестрахування. Необхідність перестрахування для забезпечення 

сталості страхових операцій.  

Доходи й витрати страховика. Страхові платежі як основне джерело 

доходів страховика. Витрати на виплату страхового відшкодування страхових 

сум, відрахування до запасних і резервних фондів. Фінансові результати 

страхових операцій, їх рентабельність. Прибуток страхових організацій, його 

розподіл і використання.  

Страховий ринок. Поняття страхового ринку та його організаційна 

структура. Учасники страхового ринку. Організаційні форми існування 

страхових компаній. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні. 

Ліцензування страхової діяльності.  

Формування й розвиток страхового ринку в Україні. 

 

Тема 15. Фінансовий ринок 

Сутність фінансового ринку, його призначення та роль у мобілізації та 

розподілі фінансових ресурсів. 

Організаційна структура фінансового ринку. Характеристика фінансового 

ринку за формою ресурсів (ринок грошей і ринок капіталу) та за організацією 

торгівлі (кредитний ринок і ринок цінних паперів), за стадією руху фінансових 

ресурсів (первинний і вторинний ринок) та за територіальним розташуванням 

(міжнародні, національні, місцеві, регіональні фінансові ринки). 

Характеристика операцій на фінансовому ринку: кредитування, купівля 

та продаж цінних паперів, валютний ділінг і факторинг, формування резервних 

фондів. 

Ринок цінних паперів і його інструменти. Види цінних паперів, які 

можуть обертатися в Україні. 

Поняття та види акції, облігації, казначейських векселів, депозитних та 

інвестиційних сертифікатів, комерційних паперів. 

Організаційно-правові основи функціонування ринку цінних паперів. 

Учасники ринку цінних паперів. Порядок реєстрації та обліку цінних паперів. 

Державний контроль за випуском і обігом цінних паперів. 

Інфраструктура фондового ринку та проблеми її створення. Фондова 

біржа в Україні, її правовий статус, організація і порядок роботи, правила 

торгівлі, види угод, порядок розрахунків. 

Ринок фінансових послуг, його роль у функціонуванні економічної 

системи. Види фінансових послуг. 

Характеристика сучасного стану розвитку фінансового ринку України. 

  

Тема 16. Фінансовий менеджмент 

Поняття фінансового менеджменту, його сутність та функції. Фінансовий 

менеджмент як складова фінансової політики держави. 

Завдання та інструменти фінансового менеджменту. 
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Тема 17. Міжнародні фінанси 

Характеристика сфери міжнародних фінансів, її економічна природа та 

призначення. Суб’єкти міжнародних фінансових відносин, порядок утворення 

фондів міжнародних організацій. 

Організаційна структура міжнародних фінансів, характеристика найбільш 

впливових фінансових організацій. Критерії Європейського Союзу. 

Міжнародні фінансові інститути, мета їх утворення, роль і значення в 

реалізації міждержавних стосунках. 

Глобалізація економічних відносин, причини і задачі розширення 

інтеграційних зв’язків, позитивні і негативні наслідки глобалізації фінансових 

ринків.  

 

Тема 18.Фінансова безпека держави 

Фінансова безпека держави як складова загальноекономічної безпеки 

держави. Поняття фінансової безпеки, її сутність та складові.  

Бюджетна та податкова безпеки на сучасному етапі та їх місце у складі 

фінансової безпеки держави. Грошово-кредитна політика як складова 

фінансової безпеки держави. 

Показники оцінки стану фінансової безпеки країни. 

 

Тема 19. Фінанси країн із розвиненою ринковою економікою  

Модель фінансових відносин та особливості побудови фінансової 

системи Сполучених Штатів Америки. 

Фінансова модель та система фінансових відносин країн західної Європи. 

Основи функціонування фінансових систем Скандинавських країн. 

Японська модель фінансових відносин. Особливості її побудови. 

 

Тема 20. Фінанси Європейського Союзу 

Особливості фінансової системи Європейського Союзу. Бюджетна 

система Європейського союзу, доходи бюджету Європейського союзу. 

Податкова система Європейського союзу. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Сутність фінансів, їх функції. 

2. Предмет фінансової науки. 

3. Економічні передумови виникнення та розвитку фінансів. 

4. Характеристика суб’єктів фінансових відносин та їх інтересів. 

5. Об’єкти і суб’єкти фінансових відносин.  

6. Сутність, роль та призначення фінансів.  

7. Характерні ознаки фінансових відносин. 

8. Моделі фінансових відносин. 

9. Поняття фінансової системи та її складові елементи. 

10. Характеристика сфер та ланок фінансової системи. 

11. Система управління фінансами. Об’єкти і суб’єкти управління.  

12. Функції та завдання Державної фіскальної служби України. 

13. Основні функції та завдання Національного банку України. 

14. Структура та функції Міністерства фінансів України. 

15. Функції та завдання Рахункової палати України. 

16. Завдання та функції Державної казначейської служби України. 

17. Особливості діяльності Державної аудиторської служби України. 

18. Сутність фінансової політики та її складові.  

19. Мета та завдання фінансової політики держави. 

20. Характеристика типів фінансової політики. 

21. Характеристика видів фінансової політики. 

22. Характеристика видів, форм і методів фінансового контролю. 

23. Стратегія і тактика фінансової політики. 

24. Основні напрямки та методи реалізації фінансової політики. 

25. Фінансове планування: сутність, методи, принципи та завдання. 

26. Сутність, значення та необхідність фінансового контролю. 

27. Фінансовий механізм, його складові елементи. 

28. Сутність і функції податків. 

29. Необхідність виникнення та розвиток податків. 

30. Характерні ознаки податків. 

31. Елементи системи оподаткування. 

32. Класифікація податків. 

33. Принципи побудови податкової системи. 

34. Характеристика форм оподаткування. 

35. Характеристика основних прямих податків. 

36. Характеристика непрямих податків. 

37. Сутність податкової системи, основні вимоги до її побудови. 

38. Характеристика місцевих податків і зборів. 

39. Характеристика податкової системи України. 

40. Бюджет, його сутність на необхідність. Характерні ознаки бюджету. 

41. Функції бюджету. 
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42. Принципи побудови бюджетної системи. 

43. Бюджетний устрій. 

44. Структура бюджетної системи України. 

45. Характеристика доходів Державного бюджету. 

46. Поняття бюджетної класифікації, її склад. 

47. Склад та структура видатків бюджету. 

48. Джерела і методи формування доходів бюджету. 

49. Характеристика основних стадій бюджетного процесу. 

50. Характеристика бюджетного дефіциту. 

51. Причини виникнення та заходи зменшення бюджетного дефіциту. 

52. Економічна сутність та об’єктивна необхідність державного кредиту 

53. Характеристика форм державного кредиту. 

54. Класифікація державних позик. 

55. Поняття державного боргу.  

56. Причини виникнення і зростання державного боргу.  

57. Джерела погашення державного боргу. 

58. Характеристика структури державного боргу.  

59. Управління державним боргом. 

60. Сутність та призначення міжбюджетних відносин. 

61. Методи реалізації міжбюджетних відносин. 

62. Місцеві бюджети, їх роль в забезпеченні адміністративно-територіальних 

формувань. 

63. Характеристика місцевих фінансів та їх призначення. 

64. Фонди цільового призначення,їх характеристика та порядок утворення. 

65. Пенсійний фонд України, проблеми його фінансування. 

66. Сутність та функції фінансів підприємств. 

67. Характеристика методів організації фінансової діяльності підприємств. 

68. Принципи організації фінансів комерційних структур. 

69. Джерела утворення фінансових ресурсів підприємства. 

70. Класифікація фінансових ресурсів підприємства. 

71. Схема руху грошових коштів на підприємстві та характеристика 

фінансових ресурсів. 

72. Структура фінансових відносин підприємства. 

73. Класифікація доходів підприємств. 

74. Класифікація витрат підприємств. 

75. Характеристика факторів, що впливають на фінансовий результат 

діяльності підприємства. 

76. Фінансові результати діяльності підприємств.  

77. Порядок утворення та напрями використання прибутку підприємств.  

78. Формування і розподіл прибутку підприємств. 

79. Особливості організації і функціонування фінансів підприємств різних 

форм власності. 

80. Фінансове забезпечення функціонування та відтворення основних фондів. 

81. Фінансові аспекти формування і використання обігових коштів. 

82. Фінансова діяльність підприємства. Зміст і організація фінансової роботи. 
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83. Сутність та особливості фінансів домогосподарств. 

84. Основні показники доходів населення. 

85. Характеристика доходів домогосподарств. 

86. Структура витратної частини бюджету домогосподарств. 

87. Сутність та призначення фінансового ринку. 

88. Структура фінансового ринку. 

89. Характеристика основних операцій на фінансовому ринку. 

90. Сутність та структура ринку цінних паперів. 

91. Характеристика цінних паперів, що обертаються в Україні. 

92. Ринок  фінансових послуг. 

93. Поняття, призначення та основні завдання фондової біржі. 

94. Учасники фондового ринку, їх характеристика. 

95. Суть, роль та економічна значимість страхування. 

96. Функції страхування. 

97. Характеристика суб’єктів страхових відносин. 

98. Принципи страхування. 

99. Форми та галузі страхування. 

100. Характеристика страхового ринку. 

101. Призначення та особливості сфери міжнародних фінансів. 

102. Міжнародні фінансові інститути: основні завдання та функції. 

103. Міжнародні фінансові організації. 

104. Міжнародний валютний фонд, функції і напрями його діяльності. 

105. Поняття та види валютних курсів. 

106. Характеристика методів валютного регулювання. 

107. Сутність зовнішньоекономічної діяльності. 

108. Об’єкти, суб’єкти та основні завдання зовнішньоекономічної діяльності. 

109. Поняття фінансової безпеки держави. 

110. Показники фінансової безпеки держави, їх характеристика. 
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Центр учбової літератури, 2012. – 412 с.  

5. Тарасенко І. О. Фінанси підприємств: підручник / І. О. Тарасенко, Н. М. 

Любенко. – К. : КНУТД, 2015. – 360 с. 

6. Теорія фінансів: підручник / За заг. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – 

К.: Центр учбової літератури, 2011. – 576 с.  

7. Фінанси: навч. посіб. / За ред. В. І. Оспіщева. – 2-ге вид., перероб. і 

допов. – К.: Знання, 2008. – 366 с.  

8. Фінанси підприємств: навч. посіб. / М. О. Данилюк, І. Г. Фадєєва, Н. Я. 

Спасів [та ін.] ; Данилюк М. О., ред. – 3-тє вид. – Тернопіль: Вектор, 2016. – 186 

с. 

 

Допоміжна 

1. Коваленко Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика: навч. 

посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 578 с. 

2. Фесенко І. А. Фінанси: навч. посіб. / Фесенко І. А., Алфьорова І. Є.; 

Донбас. держ. техн. ун-т. – Алчевськ: ДонДТУ, 2012. – 334 с. 

3. Власюк Н. І. Місцеві фінанси: навчальний посібник / Н. І. Власюк, Т. 

В. Мединська,  М. І. Мельник. – К.: Алерта, 2011. – 328 с. 

4. Юхименко П. І. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. 

Федосова, С. І. Юрія. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 576 с. 

5. Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств / Т. О. Кізима. – К.: Знання, 

2010. – 63 с. 

6. Меренкова Л. О. Фінанси: конспект лекцій у схемах і табл.: для студ. 

заоч. форми навч. / Меренкова Л. О., Калишенко В. О.; Харк. нац. екон. ун-т. – 

Х.: Вид. ХНЕУ, 2010. – 80 с. 

7. Стасюк Н. Л. Фінанси. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 

2008.– 256 с.  

  

Інформаційні ресурси 

1. База даних «Законодавство України» [Електронний ресурс]//  

Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua  
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2. Цифровий репозитарій Національної академії статистики, обліку та 

аудиту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://194.44.12.92:8080/jspui/ 

3. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
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КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 

 

Підсумкова оцінка визначається за національною шкалою та за шкалою 

ECTS на закритому засіданні фахової атестаційної комісії. При цьому 

спираються на критерії представлені в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Розподіл балів, які отримують абітурієнти 

№ п/п Оцінка в балах 

Теоретичне питання 1 0-30 

Теоретичне питання 2 0-30 

Теоретичне питання 3 0-40 
 

Таблиця 2 

Шкала підсумкового оцінювання рівня фахових знань абітурієнтів:  

національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною 

 шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно 
0-34 F 

 


	ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
	ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
	Тема 2. Генезис та еволюція фінансів

	Перелік ПитанЬ вступного випробування
	Список рекомендованої літератури
	Критерії підсумкової оцінки знань абітурієнтів

